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Mazury pełne atrakcji 4 dni

Mazury bez żadnej nudy! Bogaty program z zajęciami oraz ciekawym zwiedzaniem.
Cena wyjazdu

Odjazd: Warszawa

20-28+2

35-39+3

40-45+3

580 PLN

530 PLN

520 PLN

Cena zawiera
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 noclegi w ośrodku na Mazurach
wyżywienie według programu (3x dziennie podczas pobytu)
bezpłatne miejsca dla opiekunów
transport autokarem
realizacja programu wyjazdu
wszystkie wstępy do zwiedzanych atrakcji
opieka pilota podczas trwania wyjazdu
usługi lokalnych animatorów
ubezpieczenie NNW

Opis wyjazdu
Program wyjazdu
Dzień 1
08:30 - wyjazd spod szkoły, przejazd w kierunku Mazur
13:00 - przyjazd do ośrodka
zwakwaterowanie, obiad
15:00 - 18:00 - zajęcia sportowe i animacyjne prowadzone przez nasza obsługę
19:00 - kolacja
21:00 - ognisko z pieczeniem kiełbasek
nocleg
Dzien 2
08:30 - śniadanie
09:30 - 12:30 - zajęcia sportowe i animacyjne prowadzone przez nasza obsługę
13:00 - obiad
14:00 - wyjazd do Mikołajek - rejs edukacyjny statkiem bądź pobyt w parku wodnym w h. Gołębieski - Tropikana
19:00 - kolacja
20:00 - nocne podchody prowadzone przez lokalnych animatorów
nocleg
Dzień 3
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08:30 - śniadanie
09:30 - wyjazd do Mazurolandii, program "Krzyżacy", bądź "Zabytki Warmii i Mazur"
14:00 - obiad w okolicy
15:00 - zwiedzanie Wilczego Szańca z przewodnikiem
18:00 - powrót do ośrodka
19:00 - kolacja
20:00 - dyskoteka / karaoke
nocleg
Dzień 4
08:30 - śniadanie
10:00 - 12:30 - blok zajęć sportowych / animacyjnych
13:00 - obiad
14:00 - wykwaterowanie, wyjazd z ośrodka
17:00 - zwiedzanie zamku krzyżackiego w Nidzicy z przewodnikiem
21:00 - powrót do Warszawy

Zakwaterowanie
Ośrodek wypoczynkowy w Bęsi
Ośrodek położony jest nad Mazurskim jeziorem, na szlaku turystycznym między Świętą Lipką, Gierłożą i Mrągowem.
Oddalony jest o 45 km od Olsztyna i 10 km od Biskupca. Obiekt usytuowany jest w malowniczej okolicy – w starym parku,
tuż nad brzegiem jeziora.
Ośrodek dysponuje:
stołówką oraz kawiarnią
chatą biesiadną (516 m2), salą konferencyjną (200 osób)
salą dydaktyczną, salą telewizyjną (60 osób)
salą dyskotekową
własną plażą z pomostem
wypożyczalnią rowerów turystycznych
placem gier i zabaw
wytyczonym miejsce na ognisko
bilardem, stołem do ping-ponga

Pokoje
Dysponuje pokojami 2/3/4 osobowymi z pełnym węzłem sanitarnym oraz pokojami typu studio (łazienka łączona na dwa
pokoje).

Atrakcje w cenie wyjazdu
Mazurolandia - park miniatur + zabytki i kultura
Idealny program dla miłośników zajęć plastycznych. Podczas warsztatów artystycznych tworzone są niecodzienne obrazy
na kaﬂach, modna biżuteria lub naczynia i ﬁgurki z gliny.
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W programie:
zwiedzanie Parku Miniatur z przewodnikiem
zwiedzanie skansenu ludowego
zajęcia artystyczne
Park Rozrywki / czas wolny
Park Wodny Tropikana
Największy i najciekawszy park wodny na Mazurach, do dyspozycji gości jest:
basen sportowy, basen rekreacyjny z falą, basen letnio - zimowy, basen rzeka, basen szkolny, brodzik dla dzieci, wanny
jacuzzi, sauny, jaskinia śnieżno-lodowa, zjeżdżalnia, deszczownica.
w okresie letnim baseny zewnętrzne: basen sportowy, basen rekreacyjny z biczami wodnymi, brodzik dla dzieci,
piaskownica, taras słoneczny z leżakami oraz 2 boiska do siatkówki plażowej
Rejs edukacyjny
Proponowane tematy:
Co nam zostawił lodowiec? Jeziora głównym elementem krajobrazu regionu Wielkich Jezior Mazurskich.
Ryby mazurskich jezior.
Gdzie ptaki gniazdują. Rezerwaty ornitologiczne w regionie Wielkich Jezior Mazurskich.
System ochrony przyrody w regionie Wielkich Jezior Mazurskich.
Śmieć nie ryba i po jeziorze nie pływa – zanieczyszczenia i ochrona jezior.
Cały rejs trwa 90 minut, z czego około 45 minut trwają zajęcia edukacyjne.
Wilczy Szaniec
Historyczna kwatera główna Adolfa Hitlera składająca się z wielu uzbrojonych budynków. Obecnie działa tutaj muzeum
udostępnione do zwiedzania.
Zwiedzanie kwatery trwa około 1-2 godzin z lokalnym przewodnikiem w zależności od waybranego programu.

Cena nie zawiera
• dodatkowych posiłków niewymienionych w ofercie
• dodatkowych punktów programu

Dane kontaktowe
Travel Student - wycieczki-szkolne.org
05-270, Marki
ul. Chopina 29
tel.: (22) 378-16-00

NIP: 125-121-86-94
REGON: 140962615-00027
Jesteśmy wpisany do rejestru Organizatorów i Pośredników turystyki
województwa mazowieckiego pod numerem 1016
Gwarancja Ubezpieczeniowa na rok 2017/2018: Signal Iduna, numer M
208619
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